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Protokół nr 33/21 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniu 13 grudnia 2021 r. w trybie zdalnym  

 
 

Posiedzenie otworzył o godz. 17.32 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Raźny. 
W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej 
w Mosinie oraz goście według załączonej listy obecności. 
 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
 
Przewodniczący obrad Andrzej Raźny przedstawił tematykę posiedzenia informując przy tym, 
iż w ramach wolnych głosów omówiony zostanie projekt protokołu dotyczącego kontroli 
informacji o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Gminy 
Mosina, działającego na szkodę Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie 
i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie. Jednocześnie wskazał, iż projekt 
ww. protokołu został przekazany członkom Komisji Rewizyjnej. Projekt protokołu dotyczący 
kontroli informacji o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza 
Gminy Mosina, działającego na szkodę Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie 
i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie stanowi załącznik protokołu. 
Następnie dokonał podsumowania pracy Komisji Rewizyjnej w roku 2021. Zapewnił przy tym 
między innymi, iż w styczniu 2022 roku przekazane zostanie Radzie Miejskiej w Mosinie 
sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, w którym przedstawiona zostanie szersza 
informacja na temat prac ww. komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie.  
W trakcie tej wypowiedzi do posiedzenia Komisji Rewizyjnej dołączył radny Marcin Ługawiak, 
tak więc odtąd w  dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady 
Miejskiej w Mosinie udział brało 5 jej członków. 
Przewodniczący obrad Andrzej Raźny odnosząc się do drugiego tematu posiedzenia, tj. 
kontroli realizacji wniosków Komisji Rewizyjnej za rok 2021 wskazał, iż Komisja Rewizyjna 
podczas swoich posiedzeń w 2021 roku nie sformułowała wniosków w zakresie zaplanowanej 
tematyki posiedzeń, podkreślając przy tym między innymi, iż wnioski zostały sformułowane w 
zakresie przeprowadzonych kontroli nadzwyczajnych. Następnie w ramach wolnych głosów 
przedstawił projekt protokołu z kontroli dotyczącej informacji o możliwości naruszenia 
dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Gminy Mosina, działającego na szkodę 
Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych             
Sp. z o.o. w Mosinie, informując przy tym, iż kontrola zlecona została przez Radę Miejską 
w Mosinie uchwałą Nr LIV/460/21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie kontroli informacji 
o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Gminy Mosina, 
działającego na szkodę Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie i Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie, podjętą w związku z pismem Rzecznika dyscypliny 
finansów publicznych w sprawie anonimowego pisma dotyczącego możliwości popełnienia 
naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Gminy Mosina. Jednocześnie 
wskazał, iż Rzecznik dyscypliny finansów publicznych zobowiązał Radę Miejską w Mosinie 
do rozpatrzenia sprawy w terminie dwóch miesięcy. Omawiając przedmiotowy projekt 
protokołu przedstawił całą chronologię dotyczącą otrzymanej dokumentacji oraz działań 
kontrolnych, a także wskazał na działania Burmistrza Gminy Mosina eliminujące kontrolowane 
nieprawidłowości. Jednocześnie wskazał na uwagi jakie zgłosił do protokołu radny Jan 
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Marciniak i  odniósł się do opinii prawnej dotyczącej badanej sprawy, przekazanej w dniu 
posiedzenia przez Prezesa Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie. Wyżej 
wymieniona opina prawna stanowi załącznik protokołu.  Podsumowując swoją wypowiedź   
między innymi wskazał, iż w jego ocenie w świetle ustaleń oraz przedłożonych materiałów 
doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Gminy Mosina,  
działającego na szkodę spółek komunalnych tj. spółki Zakład Usług Komunalnych oraz 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Jednocześnie wskazał, przy tym na wysokość strat 
finansowych ww. spółek wynikających z nieprawidłowości w naliczaniu wynagrodzeń 
Przewodniczących Rad Nadzorczych tych spółek.  Następnie wskazał, na sposób dalszej 
procedury związanej z zatwierdzeniem przez członków Komisji Rewizyjnej omówionego 
protokołu z kontroli.  
Komisja Rewizyjna wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję w powyższej sprawie, w trakcie 
której między innymi przedstawiono uwagi do przeprowadzonej kontroli oraz do treści 
protokołu, a także przedstawiono propozycje wprowadzenia poprawki w podsumowaniu 
protokołu.  
Udział w niej wzięli: radny Marcin Ługawiak, prowadzący obrady Andrzej Raźny, radny Jan 
Marciniak, radny Dominik Michalak, radny Łukasz Kasprowicz oraz radny Michał Kleiber.   
Przewodniczący obrad Andrzej Raźny między innymi odniósł się do przeprowadzonej kontroli 
oraz do przedstawionych uwag do omawianego protokołu, jednocześnie zwrócił się z prośbą 
do członków Komisji Rewizyjnej o zaakceptowanie protokołu uwzgledniającego 
przedstawione uwagi. 
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła jednogłośnie, czyli 5 głosami „za” 
wniosek w  sprawie zaakceptowania protokołu Komisji Rewizyjnej dotyczącego kontroli 
informacji o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Gminy 
Mosina, działającego na szkodę Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie 
i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosina wraz z poprawką. 
Przewodniczący obrad Andrzej Raźny między innymi wskazał, iż poprawiony protokół zostanie 
podpisany i przekazany Burmistrzowi Gminy Mosina w dniu jutrzejszym. Jednocześnie między 
innymi wskazał, iż wyniki kontroli przedstawione zostaną na sesji Rady Miejskiej w Mosinie.  
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.25. 
 
   protokołowała          przewodniczył
          
 (-) Anita Ćwiklińska                 (-) Andrzej Raźny 
 
 


